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Drift og bruk av kommunale hytter 
 
Rådmannen tilrår komité for kultur og nærmiljø å legge saken fram for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 
1. Rælingen kommune ved Kommunalteknikk er ansvarlig for drift av hytta på Myrdammen og 

Huldrekolonien. 
2. Leiepriser på Huldrekolonien settes til kr 400,- per natt, 800,- per helg og 1 500,- per uke. 
3. Leiepriser for hytta på Myrdammen settes til kr 800,- for et halvt døgn (0700-1500/1500-

2400). Hytta kan leies ut kostnadsfritt internt i kommunen og til lokale lag og foreninger på 
dagtid (0700-1500) mandag til fredag. Arrangementer med allmennyttige formål kan leie 
kostnadsfritt alle dager. 

 
Vedlegg 
1 Uttalelse fra Rælingen speidergruppe angående bruk av Huldrekolonien 

 
 
Saksutredning    
1. Sammendrag 

I hovedplan for friluftsområder og idrettsanlegg 2016 – 2026 fremgår det at kommunen eier to 
hytter i marka og at bruken av disse må avklares i planperioden. Hyttene det refereres til er den 
nye hytta på Myrdammen og Huldrekolonien ved Ramstadsjøen. Hytta på Myrdammen har en 
flott beliggenhet i Rælingens mest populære friluftsområde, kun 400 meter fra parkeringsplass. 
Hytta har en moderne standard med innlagt strøm og vann, men er ikke lagt til rette for 
overnatting. Huldrekolonien ligger en 20 minutters gåtur fra nærmeste parkeringsplass og kun 
150 meter fra Ramstadsjøen. Hytta har en enkel standard, men er lagt til rette for overnatting. 
Kommunen ønsker å tilgjengeliggjøre de kommunale hyttene for allmennheten for å legge til 
rette for opphold og fysisk aktivitet i friluft. Rådmannen anser også at opphold og 
arrangementer på de kommunale hyttene kan fungere som inspirasjonskilder til aktivitet og 
friluftsliv for mange alders- og befolkningsgrupper. Rådmannen vurderer at kommunal regi av 
drift og utleie av hyttene er den sikreste ordningen for å legge til rette for allmennheten og sikre 
mest mulig bruk. 
 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  
Hytta på Myrdammen ble overtatt av kommunen etter at bygslingskontrakt opphørte. Hytta ble 
planlagt rehabilitert i 2016 for å gjøre denne mer tilgjengelig for allmennheten. Ved oppstart av 
rehabilitering ble det avklart at hytten var i for dårlig stand til å ivaretas. I 2017 ble hytta på 
Myrdammen revet og arbeidet med å sette opp ny hytte ble satt i gang. Den nye hytta på 
Myrdammen er ventet å bli ferdigstilt i første halvdel av 2018. Med mange ulike 
interessegrupper i kommunen er det viktig med en avklaring rundt bruken av hytta. I denne 
sammenheng er det også naturlig å avklare videre drift og utleie av den andre kommunale 



hytta i Rælingen, Huldrekolonien, som har vært disponert av Rælingen speidergruppe siden 
1985. 
 

3. Tidligere behandling og vedtak 
K-sak 12/108, 12.12.2012, Regler for utleie av kommunens lokaler til frivillige organisasjoner 
K-sak 122/15, 09.12.2015, Spillemidler 2016 
K-sak 59/17, 14.06.2017, Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
K-sak 111/15, 18.11.2015, Hovedplan friluftslivsområder og idrettsanlegg 2016-2026. 
 

3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 – 2028 ble vedtatt av 
kommunestyret 14.06.2017. Kommunedelplanen er delt i fire temaområder, der friluftsliv er en 
av disse. Hovedmålsettingen for friluftsliv er at kommunens innbyggere skal ha god tilgang til 
både Østmarka og Øyeren. Delmålsetningene for friluftsliv er 

 Tilgjengeligheten til Østmarka og Øyeren bedres gjennom god adkomst, 
sammenhengende turveier og utfartsparkeringer 

 Rekreasjonsområder blir utviklet og hverdagslandskapet tilrettelegges for fysisk aktivitet 
 Øke tilgangen av fisk egnet for sportsfiske 
 Adgang til fiske for alle 

Hovedplan for friluftsområder og idrettsanlegg 2016 – 2026 ble vedtatt i kommunestyret 
18.november 2015. I hovedplanen fremgår det at kommunen eier to hytter i marka og at bruken 
av disse må avklares i planperioden.  
 

4. Sakens innhold  
 
Myrdammen 
Hytta på Myrdammen har flott beliggenhet og området, som er et statlig sikret friluftsområde, er 
kommunens mest populære friluftsområde med ca. 100 000 brukere i året. Kommunalteknikk 
drifter anlegget som kan by på badeplass, volleyballbane, bålplasser, turveier og toalettanlegg. 
Området er også godt tilrettelagt for fisking og RJFF setter ut ørret i vannet hvert år. 
  
Formålet med den planlagte rehabiliteringen var å gjøre denne mer tilgjengelig for 
allmennheten. Hytta er utformet med inngangsparti, kjøkken, samt oppholdsrom med peis og 
28 sitteplasser. Det vil tilrettelegges med prosjektor og lerret i oppholdsrommet. Hytta har 
innlagt strøm og vann, og utenfor er det et eget bygg med lagerplass, vedskjul og toalett for 
helårs bruk. Uteområdet utvikles i løpet av våren 2018 med benker, bord og brygge. Det er ikke 
lagt til rette for overnatting på hytta. Drift av hytta vil kreve tilsyn, tømming av toalett og påfyll 
av forbruksvarer. 
 
Huldrekolonien 
Huldrekolonien er en kommunal hytte som ligger 150 meter fra Ramstadsjøen. Hytta har en 
enkel standard med oppholdsrom, kjøkken og soverom. Hytta har fire soveplasser og enkelt 
kjøkkenutstyr med tilkobling til gass. Det er ikke tilkoblet strøm eller vann. Hytta står i dag på 
minst en skjev pilar og har med tiden behov for å rettes opp. Utenfor hytta er det et kombinert 
vedskjul/utedo med stort rehabiliteringsbehov, samt en nyetablert bålhytte. Huldrekolonien er til 
forskjell fra hytta på Myrdammen lagt til rette for overnatting og er i dag den eneste hytta i 
kommunalt eie som tilbyr overnatting til allmennheten. 
 
Rælingen speidergruppe har disponert Huldrekolonien og drevet utleie og drift av denne siden 
1985. Speidergruppen har uttrykt et stort ønske om at denne ordningen fortsetter som i dag.  
Speidergruppa har en egen nettside for utleie av hytta, men det er få som benytter seg av 
tilbudet. Det har ikke vært informert om utleie av hytta på kommunens nettsider eller 
utleiesteder som inatur. Hytta kan i dag leies for kr 400,- per natt, kr 800,- per helg og kr 
1 500,- per uke. Drift av hytta inkluderer tilsyn og påfyll av blant annet gass, ved og toalettpapir. 
 

5. Rådmannens vurdering 



 
5.1  God folkehelse i befolkningen  

Friluftsliv er en levende og sentral del av norsk kulturarv og nasjonal identitet, og en viktig kilde 
til høyere livskvalitet og bedre helse for alle. Friluftsliv oppleves attraktivt og lavterskel aktivitet i 
naturen er derfor et unikt virkemiddel for å fremme fysisk aktivitet i befolkningen.  
 
I Rælingen er det et rikt foreningsliv som baserer mye av foreningsaktivitetene i friluft. 
Rådmannen vurderer at hyttene vil kunne tilby disse foreningene, med flere, gode 
utgangspunkt for å drive foreningsaktiviteter. Dette gjelder for blant annet RØX, DNT Barnas 
Turlag, Rælingen speidergruppe, Rælingen skiklubb, velforeninger og RJFF med sine fiske- 
hunde-, jakt-, leirdue- og ungdomsutvalg. Kommunen har også et eget friluftsråd som har vært 
en aktiv deltager av beslutninger for friluftsliv siden 2015.  
 
Myrdammen 
Hytta på Myrdammen ligger 400 meter fra parkeringsplassen og er omgitt av gammel skog, 
turveier, vann, dyretråkk og lyden av fiskevak og fuglekvitter. Den sjarmerende plasseringen av 
hytta vil kunne tilby et unikt oppholdssted til kommunens innbyggere. Hyttas nærhet til 
parkering og dens universelle utforming tilgjengeliggjør også hytta for et bredt spekter av 
befolkningen. Da denne kombinasjonen gjør hytta helt unik innad i kommunen mener 
rådmannen at det derfor er viktig at også bruken og leiemulighetene av hytta tilgjengeliggjøres 
til et størst mulig spekter av befolkningen. Allerede gjennom byggeprosessen har det vært en 
rekke forespørsler fra ulike grupper i befolkningen om bruk og leiemuligheter av hytta. 
Rådmannen tror at hytta kan fungere som et oppholdssted og samlingspunkt for eksempelvis 
lag, foreninger, private arrangementer, skoleklasser, barnehager og arrangementer i regi av 
kommunen eller lokale foreninger. 
 
Huldrekolonien 
Huldrekolonien ligger ikke mer enn en 20 minutters skogstur fra nærmeste parkeringsplass, 
likevel gir området følelsen av å være dypt inne i de norske skoger. Hytta kan være et 
samlingssted for foreninger som ønsker et litt annerledes møtepunkt for å drive 
foreningsaktiviteter. Hyttas beliggenhet gir også et strålende utgangspunkt for allmennheten til 
å bedrive friluftsliv i området, det være seg bærplukking, fiske, jakt, skogsfuglleik og turer med 
ski eller sko på beina. Hytta anses også å kunne tilby familier og vennegjenger en 
utleiemulighet hvor prisen er overkommelig for de fleste.  
 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  
Ikke relevant. 
 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  
Et aktivt friluftsliv øker i mange tilfeller engasjementet for å ta vare på natur og miljø. 
 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 
Rådmannen ser det som hensiktsmessig at driften av hyttene dekkes av leieinntektene. 
Sammenhengen mellom leieinntekter og driftsutgifter vil derfor legge grunnlaget for fremtidige 
leiepriser av hyttene.  
Utleie av hyttene i kommunal regi vil kreve noe ressurser ved administrasjon av utleien. 
I sammenheng med potensielt økt bruk av Huldrekolonien bør kommunen se på mulighetene 
for å gjøre nødvendige oppgraderinger, som rehabilitering av utedo/vedskjul og oppretting av 
hytta. 
 

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  
 
Myrdammen 
Myrdammen er et statlig sikret friluftsområde og har formål om å sikre folk tilgang til 
friluftsområdet. Hytta er tilrettelagt med universell utforming og området har brukere i alle aldre. 
Rådmannen ser det derfor som naturlig at en kommunal hytte i Rælingens mest populære 



friluftsområde bør gjøres tilgjengelig for et bredest mulig spekter av befolkningen. I form av 
kommunal drift og utleie av hytta vil det formålet kunne ivaretas på en best mulig måte.  
 
Ansvaret som leietager av hytta må fremgå i leiekontrakten. Rådmannen foreslår at hytta kan 
leies for kr 800,- på dagtid (0700-1500) og kr 800,- på kveldstid (1500-2400). Rådmannen 
forslår også at utleie internt i kommunen og til lokale lag og foreninger gjøres kostnadsfritt på 
dagtid (0700-1500) mandag til fredag. For å sikre at hytta blir brukt til arrangementer som 
legger til rette for allmennheten mener rådmannen at arrangementer med allmennyttige formål 
også bør frigjøres fra leiekostnad. Rådmannen mener også det bør være en åpning for at lag, 
foreninger eller andre kan drive enkelt salg av mat og drikke. Booking bør gjøres etter 
førstemann-til-mølla-prinsippet. 
 
Huldrekolonien  
Huldrekolonien har blitt brukt og ivaretatt av Rælingen speidergruppe i flere tiår. Hytta er 
tilgjengelig for utleie, men dette tilbudet har generelt vært lite benyttet. Mangel på strøm og 
vann og ikke umiddelbar nærhet til vann sees på som hovedårsakene til den lave 
utleiefrekvensen. I tillegg til at fasilitetene for toalett har vært dårlig de seneste årene, har ikke 
kommunen gått aktivt inn for å opplyse innbyggerne om utleietilbudet på Huldrekolonien.  
 
Grunnet mangel på informasjon om tilbudet og hyttas litt gjemte plassering er det naturlig å tro 
at en stor del av Rælingens innbyggere ikke er opplyst om dette tilbudet. Rådmannen vurderer 
det derfor dithen at potensialet for å øke frekvensen av utleie på Huldrekolonien er klart til 
stede. Ved bruk av de riktige informasjonskanalene mener rådmannen at kommunen har 
forutsetninger for å kunne leie ut hytta i de fleste helger og ferier.  
 
På tross av historikken til speidergruppen mener rådmannen at kommunen ikke kan favorisere 
én forening og at kommunens lag og foreninger burde ha like muligheter for leie og eierskap til 
kommunens hytte. Selv om hytta er tilgjengelig for utleie også i dag er det påfallende å tro at 
utleiefrekvensen kan øke vesentlig i kommunens regi. Det er heller ingenting i veien for at 
speidergruppen vil kunne leie Huldrekolonien like ofte som tidligere. 
 
Rådmannen foreslår og fortsette med et førstemann-til-mølla-prinsipp for utleie og ser det 
naturlig å opprettholde dagens leiepriser på Huldrekolonien. Leiekostnader tas inn i 
betalingsreglementet for 2019. 
 

6. Oppsummering og konklusjon 
Ved tilgjengeliggjøring av de kommunale hyttene mener rådmannen at kommunen bidrar til å 
legge til rette for opphold og fysisk aktivitet i friluft for allmennheten. Rådmannen anser også at 
opphold og arrangementer på de kommunale hyttene kan fungere som inspirasjonskilder til 
aktivitet og friluftsliv for mange alders- og befolkningsgrupper. 
 
Rådmannen vurderer at kommunal regi av drift og utleie av hyttene er den sikreste ordningen 
for å legge til rette for allmennheten og sikre mest mulig bruk. 
 
 

 
 
Rælingen, 04.04.2018 
 
 
Eivind Glemmestad 
rådmann 
 
 


